PiBcz^d Wydawcy

UMOWA WYDAWNICZA DO NR

/20

Zawarta w Krakowie, dnia
roku pomle^izy:
Uniwersytetem JagieUoilskim, ui. Gotebia 24, 31-007 Krak6w - Wydawnictwem Unrwersytetu Jagielloriskiego, ul. Michafowskiego 9/2,
31-126 Krak6w (adres korespondencyjny), zwanym w dalszej czesci umowy Wydawca^ reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Wydawntetwa mgra tukasza Koccja,
2, P.O. Gtownego Ksiegowego Wydawnlctwa Panla. Grazyne. Pasternak

, adres zam
zwanym dalej Autorem.

'.

Autor dziefa obejmujcicego nast§puja.cy artykuVy
Twanego dalej utworem, wchodza_cego wsWad zawartoici numeru (numer i rok wydania)

.•
czasopisma zatytutowanego:

oswiadcza, ze:
a) utwdr, kt6ry jest przedmlotem niniejszej umowy jest rezultatem jego wtesnej tw6rczosci! nie naaisza praw autorskich innych osob;
b) jego prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie sa, ograntczone w zakreste objetym nlnfejsza. umowa;
c) utw6r stanowi oryginalnaj nie pubtikowan3.wczesniej pracf, kt6ra po raz pierwszy zostanie wydana w niniejszym czasopismie;
d) ponosi .petna. odpowtedzialnos6 finansowa. i prawnqztytutu prawdziwosci oswiadczert zawartych w niniejszym paragrafie.
2. Z dniem podpisania niniejszej umowy Autor przenosi bezptatnie na Wydawc§ nlewvlaczne autorskie prawa majatkowe do utworu
wzakresie jego wJelokrotnego wydania i rozpowszechnienia na wszelkich znanych nosnikach na wszystklch znanych polach
eksploatacji, a zwteszcza do: utrwalenla utworu, zwieJokrotnienia utworu dowolna. technika. (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu
elektronlcznego) na wszetkich znanych nosnikach {w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich
systemach informatycznych (szczeg6lnie typu internet), wprowadzenia utworu do pami^ci komputera, rozpowszechniania utworu i
egzemplarzy zwielokrotnlenia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich
licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzanla, wystawiania i wyswietlanla utworu, uzyczaniu,
najmu i dzierzawy utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostepniania, wprowadzanie do obrotu I rozpowszechniania
utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za posrednictwem sieci informatycznych, w szczeg6lnosci typu Internet.
3. Rozporza.dzenie prawami o kt6rych mowa w ust. 1 nlniejszego paragrafu nie jest ograniczone ilosciowo, czasowo, jezykowo ani
terytorialnie.
4. Autor oswiadcza, ze rezygnuje z hon9rarium autorskiego z tytuhi przeniesienta na Wydawce maja.tkowych praw autorskich
w zakresie wynikajsicym z niniejszej umowy,
5. Autor zobowiazuje si§ dostarczy&
a) utw6r wykonany pod wzgledem merytorycznym, formalnym i jezykowym ze starannoscla_ i na poziomie wymaganym przy
wydawaniu tego typu utworu w formie ksiaikowej;
b) peJna. i ostatecznej wersj§ tekstu w formie pliku elektronicznego w programie komputerowym i formacie wymaganym przez
Wydawce., w terrninie do dnia podpisania umowy.
c) kompletne i ostateczne wersje tabel, indeksow, bJbliografii, oraz spisy: tresci, rycin, ilustracjl, tablic, wykazy skrdtow, okresiert,
stowniki podreczne zamieszczone w utworzewrazzuregulowanymi prawamf autorskimi, wtermlniedo dnia podpisania umowy.
d) kompletny material ilustracyjny wraz z uregulowanymi prawami autorskimi (reprodukc^e, fotografie, ryciny, mapy etc.) w formie
nadaja.cej sle do reprodukcji oraz szkice llustracji w formie nadaja.cej si? do opracowania na Ich podstawfe itustracjf przez innego
tw6rc§, w terrninie do dnia podpisania umowy.
6. Jezeli Autor nie spetni zobowiazart wynikaja.cych z ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydawcy przysfuguje prawo do odstapienia od
umowy.
7. Autor ponosi koszty wprowadzonych przez siebie zmian do utworu, o iie nastajJia. one po rozpoczeciu prac redakcyjnych lub
przekrocza. 3% objetosc! utworu lub spowoduja. koniecznosd ponownego przetemania tekstu,
8. Autor upowaznia Redaktora Naukowego do wykonania wjego imierou korekty autorskiej utworu.
.9, Autor upowaznia Wydawc^ do korzystanla z utwoai w catosci lub w postaci dowolnych fragment6w w celu promocj] i reklamy.
10. Wydawca ma prawo do dokonywania w utworze zmian wynikajacych z opracowania redakcyjnego.
11. Lfczbe egzemplafzy utworu w poszczegolnych wydanych naktedach oraz spos6b wydania i cen§ detaiiczna. I hurtowa, egzemplarzy
ustala Wydawca.
12. W sprawach nieuregulowanych nlniejsza, umowg_ stosuje sle odpowiednlo przepisy ustawy o prawie autorsklm i prawach
pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja. zachowania formy plsemnej pod rygorem niewaznoscl.
14. Wszelkie spory moga.ce wynikac z tytulu niniejszej umowy rozstrzygane b§d£i przez sa.dy rzeczowo wtesciwe dla sledziby
Wydawcy.
15. Umowa zostate sporza.dzona w dwdch jednobrzmia.cych egzemplarzach: jednym dla Wydawcy i jednym dla Autora,
Autor

czytelny podpis

Wydawca

podpis

